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Wieczny konflikt 

Richarda A. Knaaka, choć jego książki parokrotnie trafiały na listę bestsellerów New 

York Timesa, trudno nazwać wybitnym pisarzem. Najlepiej pasuje do niego określenie: 

zdolny rzemieślnik. Kolejne powieści na licencjach różnych uniwersów, czy to związanych 

z grami komputerowymi, czy fabularnymi, rzadko wybijały się ponad przeciętność. Nie 

inaczej było w przypadku pierwszych dwóch tomów trylogii Diablo. Wojna grzechu. Lek-

tura pierwszego z nich mogła przyprawić o ból zębów większość czytelników, na szczę-

ście drugi okazał się dość lekko strawny, a jego zakończenie sugerowało dalszą poprawę. 

Pozostaje pytanie, czy nie były to płonne nadzieje? 

Fabuła Fałszywego proroka rozpoczyna się mniej więcej w tym samym momencie, w 

którym pożegnaliśmy naszych bohaterów poprzednim razem. Po zniszczeniu demonicz-

nego kultu Trójcy, Uldyzjan wraz ze swoimi uczniami szykuje się do stawienia czoła Kate-

drze Światłości i stojącemu na jej czele Inariusowi. Jednak owa walka zdaje się nie być tak 

prosta jak z wysłannikami piekieł. Anioł-renegat działa dużo subtelniej, jego poczynania 

często skrywa mgła tajemnicy, a gdy tylko on uzna, że nie odniesie sukcesu, gotów jest 

zniszczyć świat Sanktuarium. Aby wzmocnić swoje siły, edyremi ruszają do Kedżanu ce-

lem negocjacji warunku ewentualnego sojuszu z tamtejszymi Klanami Magów. Widmo za-

głady zwiększa się jeszcze bardziej – a świat ludzi prawdopodobnie zostaje odkryty przez 

zastępy aniołów. 

Rozpoczynając lekturę, po raz kolejny wyczuwa się delikatne przesunięcie akcentów 

w stosunku do poprzedniego tomu. Autor już na samym początku dobitnie daje znać, że 

główne zmagania nie będą miały charakteru militarnego. Armia Uldyzjana jest już na tyle 
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potężna, że skupianie się na tym elemencie nie ma większego sensu – kolejne opisy ma-

sakr byłyby po prostu nudne i bezcelowe. Tym razem większość konfrontacji jest czysto 

indywidualna – jak choćby bezpośrednie starcia głównych graczy, sprawdzających, kto 

jest najsilniejszy i dążących do jak największego osłabienia oponentów przed finalną ba-

talią.  

Z niewiadomych przyczyn, podobnie jak w tomie pierwszym, zmarginalizowane zo-

stały postacie pomagające głównemu bohaterowi. Po lekturze Smoczych łusek mogło się 

wydawać, że ta tendencja będzie odwrotna i że Mendeln wraz z Serentią jeszcze bardziej 

wysuną się na pierwszy plan. Jest to niezbyt przyjemne zaskoczenie, szczególnie jeśli brać 

pod uwagę kierunek, w jakim zaczęli ewoluować owi bohaterowie. Rekompensuje to w 

pewnym stopniu ukazanie planów oraz punktów widzenia większego grona adwersarzy 

edyremów, jednak to niezbyt wielka pociecha. 

Momentami można było odnieść wrażanie, że Richard A. Knaak postąpił tak dlatego, 

że nie chciał zbyt mocno rozwlekać powieści i skupiał się tylko na krytycznych elemen-

tach fabuły. Konsekwencją tego jest spora ilość białych plam, związanych z istotnymi wy-

darzeniami – jak choćby działania armii od momentu rozdzielenia się z ich przywódcą, 

która nagle wyrusza i po niekreślonej ilości czasu (i ledwie drobnej wzmiance w między-

czasie) pojawia się w innym miejscu, szykując do bitwy. To właśnie były miejsca, w któ-

rych należałoby lepiej wykorzystać możliwości wszystkich wspierających Uldyzjana kom-

panów. 

Pomijając brak niektórych informacji, sama fabuła prowadzona jest dość zgrabnie i 

tym razem znalazło się miejsce na ciekawe zwroty akcji. Wraz z wkroczeniem na arenę 

paru znaczniejszych postaci z uniwersum Blizzarda, konsekwencje ich działań mogą za-

skoczyć niejednego czytelnika. Chociaż w ostatecznym rozrachunku trudno mówić o ich 

wielkim wpływie na finał trylogii. Podobnie jak we wcześniejszych tomach, całość wyda-

rzeń zmierza w jednym, z góry zaplanowanym kierunku i choćby otworzyły się bramy 

niebios i piekieł, ostateczne starcie musi przebiegać w ten, a nie inny sposób. Niemały 

wpływ na to miały oczywiście wymogi licencyjne oraz ogólnie znana historia z gier i po-

przednich książek z uniwersum.  

Mówiąc najoględniej, końcówka nie powala na kolana. Autor w pewnym momencie 

zapędził sam siebie w kozi róg, dając do dyspozycji Uldyzjanowi oraz jego podopiecznym 

dostęp do gigantycznych pokładów mocy i chyba sam nie wiedział, jak wybrnąć z tej sy-

tuacji. Finalne rozwiązanie, które następuje nad wyraz szybko i brutalnie, wpisuje się 
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w to, co wiemy o późniejszych zmaganiach z Diablo, ale brakuje mu większej logiki i kon-

sekwencji w stosunku do wcześniejszych wydarzeń.  

Należy jednak nadmienić, że sam wątek pogłębiania zdolności głównego bohatera jest 

jednym z ciekawszych aspektów Fałszywego proroka. Nie jest on oczywiście w żadnej mie-

rze odkrywczy, gdyż pytanie o to, jak wielka moc wpływa na osobę, która nią dysponuje, 

przewija się w literaturze od wieków. Jednak w tym miejscu, zestawienie go z klasyczną 

drogą „od zera do bohatera” i przedstawienie na tle istot będących w ludzkim rozumieniu 

wszechmocnymi, dodaje całości pozorów delikatnie ambitniejszej pozycji, niż jest w rze-

czywiści. Ponownie można mieć żal, że ten aspekt nie został mocniej wykorzystany. 

Jak więc należy spojrzeć na trzeci tom i zarazem całość trylogii? W dużej mierze jak 

na zmarnowany potencjał. Można znaleźć tutaj kilka ciekawych elementów czy doszukać 

się próby napisania czegoś więcej niż kolejnej książki na licencji, ale nic ponad to. Wojna 

grzechu jest ledwie wybijającym się z tłumu średniakiem, który kierowany jest przede 

wszystkim do klientów giganta z Irvine i to oni znajdą tutaj kilka nowych informacji. Po-

zostali mogą spokojnie poczekać i sięgnąć po tę pozycję dopiero wtedy, gdy nie będą mieli 

w zasięgu ręki nic ciekawszego lub gdy po prostu będą chcieli dać odpocząć szarym ko-

mórkom przy jakiejś lekkiej lekturze. 


